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HEILBRIGÐISNEFND
HAFNARFJARÐAR- OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
150. fundur – 31. maí 2010
Fundargerð
Fundur var haldinn í heilbrigðisnefnd Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis, mánudaginn 31. maí
2010, og hófst hann kl. 17.15 að Garðatorgi 7, Garðabæ . Mættir voru undirritaðir nefndarmenn
auk Guðmundar H. Einarssonar, framkvæmdastjóra, sem ritaði fundargerð.
Gestur Pétursson boðaði forföll og í hans stað mætti Guðrún Þóra Magnúsdóttir.
Eftirfarandi mál voru tekin fyrir samkvæmt dagskrá:
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Fundargerð 149. fundar heilbrigðisnefndar frá 3. maí 2010.

Samþykkt
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Fundargerð 130. starfsmannafundar frá 26. maí 2010

2.1

Starfsleyfi
Garðabær

2.1.1 Ásgarður, Garðabær – íþróttamiðstöð fimleikasalur
Lögð fram umsókn Patreks Jóhannessonar, f.h. Garðabæjar, kt. 570169-6109, dags.
31.05.2010 þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttasalar ásamt bað- og búningsaðstöðu í
íþróttamiðstöðinni við Ásgarð í Garðabæ. Breyting á húsnæði.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.2 Garðatorg 7, Garðabær - verslun með vörur sem geta innihaldið varasöm efni.
Lögð fram umsókn Holgers Gíslasonar f.h. G.H. ljós ehf., kt. 500209-0890, dags. 7.05.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs verslunar með hreinsiefni sem innihalda sýru, að Garðatorgi
7, Garðabæ. Eigandaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.3 Garðatorg 7, Garðabær - tannlæknastofa
Lögð fram umsókn Úlfhildar Áslaugar Leifsdóttur f.h. Grænjaxla ehf., kt. 630310-0750, dags.
3.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs tannlæknastofu að Garðatorgi 7, Garðabæ.
Endurútgáfa starfsleyfis vegna eigendaskipta.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er endurútgáfa starfsleyfis.
2.1.4 Miðhraun 10, Garðabæ – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Sæunnar Andrésardóttur f.h. Loftorku ehf., kt. 571285-0459, dags.
4.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til rekstur bifreiðaverkstæðis fyrir þungavinnutæki að
Miðhrauni 10, Garðabæ. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
Hafnarfjörður
2.1.5 Bæjarhraun 20, Hafnarfjörður – pappakassaframleiðsla
Lögð fram umsókn Guðjóns Guðjónssonar f.h. Spírals prentþjónustu ehf., kt. 581001-2660,
dags. 3.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu á pappírsvörum og pappakössum að
Bæjarhrauni 20, Hafnarfirði. Húshluti: 03 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.6 Cuxhavengata 3, Hafnarfjörður, vörugeymsla og rannsóknastofa
Lögð fram umsókn Gunnhildar Ólafsdóttur f.h. Saltkaupa hf., kt. 460290-1559, dags.
18.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs vörugeymslu og rannsóknastofu að
Cuxhavengötu 3, Hafnarfirði. Húshluti: öll mannvirki á lóð. Breyting á starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
að lokinni úttekt heilbrigðisfulltrúa.
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2.1.7 Fjarðargata 19, Hafnarfjörður – ísbúð
Lögð fram umsókn Bjarna Finnssonar f.h. Ísbúðar Vesturbæjar ehf., kt. 520602-2750, dags.
11.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs ísbúðar og veitingastofu að Fjarðargötu 19,
Hafnarfirði. Húshluti.: 01 0101. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.8 Flatahraun 5b, Hafnarfjörður – snyrtivöruframleiðsla
Lögð fram umsókn Sóleyjar Elíasdóttur f.h. Sóley Organics ehf., kt. 711005-0480, dags.
3.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til snyrtivöruframleiðslu að Flatahrauni 5b, Hafnarfirði.
Húshluti.: 01 0103 og 01 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.9 Flatahraun 5b, Hafnarfjörður – matvælaframleiðsla
Lögð fram umsókn Þrastar Björgvinssonar f.h. Fagvörur ehf., kt. 500102-4890, dags.
7.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs matvælavinnslu að Flatahrauni 5a, Hafnarfirði.
Húshluti.: 01 0103 og 01 0104. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.10 Fornubúðir 3, Hafnarfjörður – fiskmarkaður
Lögð fram umsókn Kristjáns Atla Ragnarssonar f.h. Fiskmarkaðar Suðurnesja ehf., kt. 5307871769, dags. 14.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til móttöku og dreifingu á fiski að Fornubúðum
3, Hafnarfirði. Húshluti: austur helmingur hússins. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.11 Hringbraut 14, Hafnarfjörður, söluturn
Lögð fram umsókn Þórs Rafnssonar kt.170383-3114, dags. 05.05.2010, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs söluturns að Hringbraut 14, Hafnarfirði. Eigendaskipti.
Með vísun til ákvæða matvælareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.
2.1.12 Kaplahraun 19, Hafnarfjörður – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Magnúsar Magnússonar f.h. Hjá Magga ehf, kt610305-0910, dags.
3.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til rekstur bifreiðaverkstæðis að Kaplahrauni 19, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0103. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.13 Skútahraun 3b, Hafnarfjörður – verkstæði
Lögð fram umsókn Benedikts Sveinssonar f.h. Glymur smiðja ehf kt. 560210-0190, dags.
21.05.2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir málningaraðstöðu fyrir málmfyrirtæki að Skútahrauni
3b, Hafnarfirði. Húshluti.: 01 0102. Ný starfsemi
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 6 mánaða með
skilyrðum um úrbætur varðandi umgengni og mengunarvarnir.
2.1.14 Strandgötu 29, Hafnarfjörður - kaffihús
Lögð fram umsókn Jóns Hlíðars, f.h. Kaffi Hafnarfjörður, kt. 550609-0530, dags. 30.04.2010,
þar sem sótt er um leyfi til reksturs kaffihúss að Strandgötu 29, Hafnarfirði.
Húshluti. 0201. Eigendaskipti.
Fyrir liggur eftirlitsskýrsla dags. 30.04.2010.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.15 Straumsvíkurhöfn, Hafnarfjörðu – gasbirgðastöð
Lögð fram umsókn Gasfélagsins ehf. kt. 690396-2469, dags. 20. maí 2010 þar sem sótt er um
starfsleyfi fyrir gasbirgðastöð við Straumsvíkurhöfn í Hafnarfirði. Um er að ræða fjölgun
birgðageyma fyrir própangas á lóð fyrirtækisins.
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Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er mælt með auglýsingu starfsleyfis til 12. ára.
2.1.16 Trönuhraun 6, Hafnarfjörður – íþróttasalur
Lögð fram umsókn Jóhanns Eyvindssonar f.h. Jiu-Jitsu skóla Íslands. kt. 541100-2020, dags.
11.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttasalar að Trönuhraun 6, Hafnarfirði.
Húshluti: 01 0101 og 03 0101 viðbygging. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa.

Kópavogur
2.1.17 Álalind, Glaðheimasvæði, Kópavogur - niðurrif
Lögð fram umsókn Hlöðvers Ö. Ólasonar f.h Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, dags.
20.05.2010, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs á hesthúsum við Smáraholt,
Faxaholt, Funaholt og Granaholt, á Glaðheimasvæðinu í Kópavogi.
Mælt með staðfestingu á tímabundnu starfsleyfi.
2.1.18 Álfhólsvegur 120, Kópavogur - niðurrif
Lögð fram umsókn Gunnars Karlssonar f.h Kópavogsbæjar kt. 700169-3759, dags.
21.05.2010, þar sem sótt er um tímabundið leyfi til niðurrifs á hluta Digranesskóla við
Álfhólsvegu 120, Kópavogi.
Mælt með staðfestingu á tímabundnu starfsleyfi.
2.1.19 Bakkabraut 8, Kópavogur – bifreiðaverkstæði
Lögð fram umsókn Rúnar Sigurjónsson f.h. Bíla-Doktorins ehf. kt. 650908-0150, dags.
27.05.2010, þar sem sótt er um
leyfi til reksturs bifreiðaverkstæðis og dreifingar á
merkingaskildum efnavörum að Bakkabraut 8, Kópavogi. Húshluti: Bil 2 og 3 á jarðhæð.
Breyting á starfsemi og húsnæði
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með
skilyrðum um fullnægjandi merkingu efnavara, bætta umgengni um lóð og frágang svo og
fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni úttekt
heilbrigðisfulltrúa .
2.1.20 Boðaþing 9, Kópavogur - félagsheimili
Lögð fram umsókn Sigurbjargar Björgvinsdóttur f.h. Félagsheimilið Boðinn kt. 700169-3759,
dags. 25.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til rekstur félagsheimilis að Boðaþingi 9, Kópavogi.
Húshluti: 01 0101 Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára að
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.21 Fífuhvammur 31, Kópavogur - daggæsla barna
Lögð fram umsókn Þorgerðar Einarsdóttur kt. 041054-3879, dags. 05.05.2010, þar sem sótt er
um leyfi fyrir daggæslu barna í heimahúsi fyrir allt að 10 börn að Fífuhvammi 31, Kópavogi.
Húshluti: 2. hæð í tvíbýli. Ný starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.22 Hlíðasmára 15, veitingastaður
Lögð fram umsókn Atla Edgarssonar f.h. Dóa veitingar ehf kt.431209-0200, dags. 30.04.2010,
þar sem sótt er um leyfi til rekstur veitingastaðar að Hlíðarsmára 15, Kópavogi.
Húshluti: 01 0104. Eigendaskipti.
Með vísan til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerða er starfsleyfi samþykkt. til 12 ára.
2.1.23 Kópavogsbraut 17, Kópavogur - fangelsi
Lögð fram að nýju umsókn Guðmundar Gíslasonar f.h. Fangelsismálastofnunar ríkisins,
kt.440189-2029, dags. 17.03.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs fangelsis að
Kópavogsbraut 17, Kópavogi. Húshluti: allt húsið. Endurnýjun.
Mælt er með frestun. Ítrekað er að heilbrigðinefnd óskar eftir áætlun um framkvæmd
nauðsynlegra úrbóta.
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2.1.24 Skemmuvegur 10, Kópavogur – réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Kristjáns Jóns Hafliðasonar f.h. Bílamálun Réttingar kt. 080544-2949,
dags. 29.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga- og sprautunarverkstæðis að
Skemmuvegi 10, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerða er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.25 Skemmuvegur 46, Kópavogur – réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Viðars Jónssonar f.h. Bifreiðaverkstæði Jónasar kt. 680179-2139, dags.
29.04.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga- og sprautunarverkstæðis að
Skemmuvegi 46, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.26 Smáratorgi 5, Kópavogur – veitingastaður
Lögð fram umsókn Ásgerðar Guðmundsdóttur f.h. Lífs og heilsu kt. 600904-2210, dags.
27.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs veitingastofu að Smáratorgi 5, Kópavogi.
Eigendaskipti
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.27 Smiðjuvegur 48, Kópavogur – réttingaverkstæði
Lögð fram umsókn Jóns Bergs Hilmarssonar f.h. Lakkhússins ehf kt. 700888-1269, dags.
14.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs réttinga- og sprautunarverkstæðis að
Smiðjuvegi 48, Kópavogi. Húshluti: 01 0101. Endurnýjun.
Með vísun til ákvæða mengunarvarnareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára.
2.1.28 Víkurhvarf 2, Kópavogur – mötuneyti og vinnusalir.
Lögð fram umsókn Þorbjörns Jenssonar f.h. Fjölsmiðjunnar, kt. 660601-2790, dags. 26.05.
2010, þar sem sótt er um leyfi fyrir rekstur mötuneytis, vinnusali fyrir handverk, pökkun og
verkstæði og bílaþvottastöð að Víkurhvarfi 2, Kópavogi. Húshluti: norðurhelmingur hússins. Ný
starfsemi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar og að lokinni
úttekt heilbrigðisfulltrúa.
2.1.29 Víkurhvarf 3, Kópavogur – framleiðsla og sala á fegrunar- og snyrtivörum
Lögð fram umsókn Júlíusar B. Kristinssonar f.h. Sifjar Cosmetics ehf., kt. 630309-0180, dags.
21.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til framleiðslu og sölu á snyrtivörum að Víkurhvarfi 3,
Kópavogi.
Með vísun til ákvæða matvæla- og hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára
með fyrirvara um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar.
2.1.30 Vallakór 12, Kópavogur – íþróttahús
Lögð fram umsókn Sævars Sigurðssonar f.h. Kópavogsbæjar, kt. 700169-3759, dags.
28.05.2010, þar sem sótt er um leyfi til reksturs íþróttahúss að Vallakór 12, Kópavogi. .
Eigandaskipti.
Með vísun til ákvæða hollustuháttareglugerðar er starfsleyfi samþykkt til 12 ára með fyrirvara
um að starfsemin sé í samræmi við samþykkta notkun fasteignar
2.2

Umsagnir
Garðabær

2.2.1 Fjölbrautarskólinn í Garðabæ – nemendamót, tækifærisleyfi,
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags 4.05.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Sigurrósar Á. Gunnarsdóttur kt. 150262-5349, þar sem sótt er um tækifærisleyfi
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vegna endurfunda nemenda sem haldinn var í Urriðabrunni, sal F.G. þann 8.05.2010 frá kl.
19.00 -03.00 fyrir allt að 100 manns.
Jákvæð umsögn staðfest..
Hafnarfjörður
2.2.2 Bæjarhraun 4, Hafnarfjörður – Tania ehf., rekstarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsin í Hafnarfirði, dags. 31. maí 2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Faraj Shwaiki f.h. veitingastaðarins AL AMIR að Bæjarhrauni 4, Hafnarfirði.
Rekstaraðili er Tania ehf.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 13.05.1998 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll flokki
reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastofu.”
2.2.3 Fjarðargata 50, Hafnarfjörður – dansleikur, tækifærisleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags. 28. maí 2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Páls Eyjólfssons f.h. Prime ehf., umboðsskrifstofu kt. 640602-3099, um tækifærisleyfi
vegna dansleiks sem fyrirhugað er að halda þann 5. til 6. júní 2010 í íþróttahúsinu Standgötu
50, Hafnarfirði, í tilefni af Björtum dögum.
Samþykkt að veita jákvæða umsögn með fyrirvörum um fullnægjandi aðgang og umsjón með
hreinlætisaðstöðu.
2.2.4 Steinholt 1, Hafnarfjörður – Golfklúbbur Keilis, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Hafnarfirði, dags 7.05.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Ágústs Húbertssonar kt. 300343-0079 þar sem sótt er um endurnýjun á rekstrarleyfi
fyrir veitingastað í flokki ll fyrir Golfklúbbinn Keilir kt. 680169-6919, að Steinholti 1, Hafnarfirði.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 13.05.1998 starfsleyfi fyrir veitingastað skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt ll flokki
reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastofu.”
Kópavogur
2.2.5 Rjúpnasalir 1, Kópavogur – Nautn ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 18.05.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Nautnar ehf kt. 591107-1350 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í flokki l
fyrir Salagrill, Nautn ehf, Rjúpnasölum 1, Kópavogi.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 29.03.2010 starfsleyfi fyrir lítinn veitingastað og söluturn skv.
matvæla- og hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi,
samkvæmt l flokki reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að
teljast, að hávaði frá starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingastofu.”
2.2.6 Smáratorg 5, Kópavogur – Líf og heilsa ehf, rekstrarleyfi
Lagt fram bréf sýslumannsins í Kópavogi dags 18.05.2010, þar sem óskað er umsagnar á
umsókn Líf og Heilsu ehf kt. 600904-2210 þar sem sótt er um rekstrarleyfi fyrir veitingastað í
flokki l fyrir Metro Smáratorgi 5, Kópavogi.
Eftirfarandi bókun var gerð:
,,Heilbrigðisnefnd samþykkti 31.05.2010 starfsleyfi fyrir veitingahús skv. matvæla- og
hollustuháttareglugerðum. Í fyrirliggjandi umsókn er sótt um rekstrarleyfi, samkvæmt I. flokki
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reglugerðar nr. 585/2007. Mat m.t.t. grenndaráhrifa er að ólíklegt verði að teljast, að hávaði frá
starfseminni valdi ónæði í nágrenninu.
Mælt er með veitingu rekstrarleyfis fyrir veitingahús.”
2.3

Tóbaksleyfi

2.3.1
Hringbraut 14, Hafnarfjörður - Bryndísarsjoppa - söluturn.
Lögð fram umsókn Þórs Rafnssonar kt. 170383-3119, dags. 5.05.2010, þar sem sótt er um
leyfi til tóbakssölu í Bryndísarsjoppu að Hringbraut 14, Hafnarfirði.
Kvörtun hefur borist frá forvarnarfulltrúa um meinta tóbakssölu til unglings.
Leyfisveiting samþykkt til 1 árs.
2.4

Annað

2.4.1 Borgarholtsbraut, Kópavogur -tímabundið leyfi, pylsur, kaffi, sælgæti og gosdrykkir.
Lögð fram umsókn Olgu B. Pétursdóttur f.h. 3. flokks í fótbolta hjá Handknattleiksfélagi
Kópavogs, kt., 630981-0269. dags. 11.06.2009, þar sem sótt er um leyfi til sælgætissölu í
fjáröflunarskyni þann 17. júní n.k á Rútstúni við Borgarholtsbraut, Kópavogi.
Samþykkt

3

Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

3.1
Fundargerð 84. fundar framkvæmdastjórnar um vatnsvernd frá 20. maí 2010
Lögð fram fundargerð 84. framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu frá 20.
maí 2010
3.2
Ársskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd fyrir árið 2009
Lögð fram ársskýrsla framkvæmdastjórnar um vatnsvernd á höfðuborgarsvæðinu fyrir árið
2009.
3.3
Árlegur fundur hjá Orkuveitu Reykjavíkur vegna Hellisheiðarvirkjunar og vatnsverndar
Lögð fram fundargerð frá 27. maí 2010 sem Orkuveita Reykjavíkur boðar til vegna ákvæða í
starfsleyfi og virkjunarleyfis Hellisheiðarvirkjunar. Umhverfisskýrsla veitunnar fyrir árið 2009
hefur verið birt á heimasíðu stofnunarinnar.

4

Skipulagsmál

4.1
Deiliskipulag í Bláfjöllum
Auglýst hefur verið tillaga að deiliskipulagi í Bláfjöllum í samræmi við 25. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997.
Lögð fram til kynningar eftirfarandi gögn:
 Skíðasvæðið í Bláfjöllum. Deiliskipulagsbreyting – tillaga, greinargerð og skilmálar, 12.
mars 2010.
 Bláfjöll, umhverfisskýrsla. Deiliskipulagsbreyting, tillaga, mars 2010.
 Skipulagsuppdráttur. Deiliskipulagsbreyting mars 2010.
Í deiliskipulagstillögunni er gert ráð fyrir aukinni uppbyggingu á skíðasvæðinu. Með frekari
uppbygging, þ.m.t. með borun eftir vatni og framleiðslu á snjó telja Skíðasvæði
höfuðborgarsvæðisins að þau geti skotið traustari stoðum undir rekstur sinn í Bláfjöllum. Aukið
aðsókn og jafnað henni.
Eftirfarandi bókun er gerð vegna umsagnar:
,, Heilbrigðisnefnd telur að gangi tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir skíðasvæðin í Bláfjöllum eftir
eykst álag á vatnsverndarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Rannsóknir vantar er sýnt geta fram á
að öryggi vatnsverndar verði ekki ógnað. Forsenda þess að leggjast ekki gegn
deiliskipulagstillögunni er að tryggt verði að umhverfismat fari fram.
Verði deiliskipulagstillagan fyrir skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins samþykkt fylgir því ekki
bindandi heimild til handa skíðasvæðunum til uppbyggingar. Öll mannvirkjagerð á svæðinu er
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sem fyrr leyfisskyld hjá heilbrigðisnefnd og verndun neysluvatnsins hlýtur alltaf að hafa
forgang.’’

5

Meint tóbakssala til unglinga

Lögð fram gögn úr könnun sem forvarnarfulltrúi Hafnarfjarðar stóð fyrir 4. mars 2010 þar sem
kvartað er um sölu tóbaks til unglinga hjá sex sölustöðum.

6

Kvörtun vegna hundahalds og skráning á hundi

Lögð fram umsókn Valgerðar R. Karlsdóttur dags. 15.4. 2010 þar sem óskað er eftir skráningu
á hundi hennar með vísun til ákvæða samþykktar um hundahald.
Heilbrigðisnefnd samþykkir skráningu.

7

Önnur mál

7.1
Ársskýrsla Matvælastofnunar
Lögð fram til kynningar ársskýrsla Matvælastofnunar 2009. Skýrsluna er hægt að nálgast á
heimasíðu stofnunarinnar.
http://www.mast.is/index.aspx?GroupId=505&TabId=511&NewsItemID=2402&ModulesTabsId=
919

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:10
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Steingrímur Steingrímsson

Birna Ólafsdóttir

Jón Bjarni Þorsteinsson

Guðrún Þóra Magnúsdóttir

Sigurgeir Ólafsson

Halla Halldórsdóttir
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